Zasedání zastupitelstva obce
Číslo: 1 /2020
Datum: 22.1.2020

Zápis:
Přítomní: p. Vagenknechtová, Müllerová, Korábová, Schrőderová, Pokorný, Ševčík, Švancer
Omluvení:
Ověřovatelé: p. Schrőderová, Švancer
Program:
1. Kontrola usnesení
2. Rozpočtové opatření 11/19
3. Plánovací smlouva návrh
4. Veřejnoprávní smlouva SK
5. Veřejnoprávní smlouva SDH
6. Smlouva příkazní ForDogs
7. Výběr dodavatele akce Chodníky I. etapa
8. Obecně závazná vyhláška č. 3 Požární řád

Informace starostky

Jednání bylo zahájeno v 18,00 hod.

Doplnění programu:
9. Žádost o příspěvek AVES
10. Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
11. Žádost o souhlas s podáním žádosti o navýšení kapacity ZŠ
12. Žádost o souhlas s kritérii pro přijímání do MŠ
13. Žádost o souhlas s podáním žádosti o dotaci
14. Žádost o dopravní značení parkování u školy
15. Žádost o příspěvek na festival VoBrKo
16. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby na
akci č.: IE-12-6009459/VB/2 název stavby „Stehelčeves V Hermacha_Obnova kNN
17. Schválení podání žádosti o dotaci na akci „Výstavba chodníků v obci Stehelčeves – II.
etapa“ z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), výzva MAS
Přemyslovské střední Čechy o. p. s.
18. Smlouva o dílo na administraci akce „Výstavba
chodníků v obci Stehelčeves – II. etapa“
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19. Výběr členů konkursní komise na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky
příspěvkové organizace zřizované obcí Stehelčeves Základní škola a Mateřská škola
Stehelčeves, okres Kladno, se sídlem Řánkova 87, 273 42 Stehelčeves

Zastupitelé obce souhlasí s navrženým a doplněným programem
Pro: 7
Proti: 0

Zdržel se: 0

1. Kontrola usnesení
Všechny body splněny
2. Rozpočtové opatření č. 11/19
Jedná se o R.O., které schválila na konci roku starostka obce, na základě souhlasu členů ZO
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce berou na vědomí rozpočtové opatření č. 11/19
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
3. Plánovací smlouva návrh
Zastupitelé obce byly seznámeni se zněním Plánovací smlouvy, jedná se o plánovací
smlouvu na stavbu RD v ulici K Homolce
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce souhlasí s Plánovací smlouvou 1/2020
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
4. Veřejnoprávní smlouva SK
Zastupitelům obce byla předložena Veřejnoprávní smlouva SK 2/2020
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce souhlasí s Veřejnoprávní smlouvou SK 2/2020
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
5. Veřejnoprávní smlouva SDH
Zastupitelům obce byla předložena Veřejnoprávní smlouva SDH 1/2020
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce souhlasí s Veřejnoprávní smlouvou SDH 1/2020
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
6. Smlouva příkazní ForDogs
Zastupitelům obce byla předložena Smlouva příkazní ForDogs
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce souhlasí s podpisem Smlouvy příkazní ForDogs
Pro: 7
Proti: 0

Zdržel se: 0

7. Výběr dodavatele akce Chodníky I. etapa
V souladu s § 27 a dle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
– výběrové řízení vedené mimo režim zákona, doporučila hodnotící komise přidělit
zakázku firmě AVE Kladno s. r. o. za cenu 2 846 360 Kč bez DPH
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Návrh usnesení:
Zastupitelé obce souhlasí s přidělením veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku stavby
„Rekonstrukce chodníků v obci Stehelčeves – I. etapa“ firmě AVE Kladno s. r. o.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
8. Obecně závazná vyhláška č. 3 Požární řád
Zastupitelům obce byla předložena Obecně závazná vyhláška č. 3/2020 Požární řád
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce souhlasí s Obecně závazná vyhláškou č. 3/2020 Požární řád
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
9. Žádost o příspěvek AVES
Zastupitelům obce byla předložena Žádost o finanční příspěvek pro zapsaný spolek AVES.
Zastupitelé navrhli příspěvek ve výši 5000,- Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce souhlasí se zasláním příspěvku AVES ve výši 5000,- Kč
Pro:7
Proti:0
Zdržel se:0
10. Žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
Zastupitelé byli seznámeni s žádostí o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce nesouhlasí s projevem solidarity a nepřipojují se k mezinárodní kampani
„Vlajka pro Tibet“
Pro: 3
Proti: 4
Zdržel se:0
(Korábová, Müllerová,Pokorný) (Vagenknechtová, Ševčík,Schrőderová,Švancer)
11. Žádost o souhlas s podáním žádosti o navýšení kapacity ZŠ
Ředitelka školy podala žádost o souhlasné stanovisko k navýšení kapacity základní školy k 1.
9. 2020 ve Školském rejstříku. Cílová kapacita bude 110 žáků
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce Stehelčeves souhlasí s podáním žádosti o navýšení kapacity základní školy k
1. 9. 2020 ve Školském rejstříku na 110 žáků
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
12. Žádost o souhlas s kritérii pro přijímání do MŠ
Ředitelka školy předložila zastupitelům žádost o souhlas s kritérii pro přijímání do mateřské
školy. Žádá o přednostní kritérium pro přijímání – do mateřské školy jsou přednostně
přijímány děti kvalifikovaných zaměstnanců školy s TP v obcích Stehelčeves nebo Dřetovice,
a kteří v době nástupu na mateřskou dovolenou byli zaměstnanci školy v trvání nejméně jeden
kalendářní rok, minimální věk dítěte 2 roky
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce souhlasí se zařazením výše zmíněného kritéria jako tzv. Doplňkové kritérium
k přijímání do mateřské školy. Kritérium schvaluje v tomto znění: Ředitelka školy má právo
při přijímání dětí přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele – (např. dítě
samoživitele/samoživitelky; osiřelé dítě; dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace
hrozí sociální vyloučení, dítě zaměstnance školy, jež pro provoz MŠ nebo školy prospěšný,
apod).
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
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13. Žádost o souhlas s podáním žádosti o dotaci
Ředitelka školy předložila zastupitelům obce Žádost o souhlas s podáním žádosti o dotaci
z rozpočtu Středočeského kraje Fondu sportu a volného času v rámci tematického zadání
„Podpora sportovních a volnočasových aktivit“. Žádost bude podána s názvem „Les ve škole,
škola v lese“
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce souhlasí s podáním žádosti ZŠ a MŠ Stehelčeves o dotaci z rozpočtu Stř.
kraje s názvem „Les ve škole, škola v lese“
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
14. Žádost o dopravní značení parkování u školy
Ředitelka školy předložila zastupitelům obce Žádost o dopravní značení parkování u školy.
Žádá o vyznačení vyhrazeného parkoviště pro zaměstnance školy a pro služební vůz školy
v délce min. 70 m ( 10 x podélné parkovací stání)
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce v současné době nesouhlasí s vyznačením parkovacích míst pro zaměstnance
a služební vůz školy. Vyznačení vyhrazeného parkoviště bude možné až po dokončení stavby
„Rekonstrukce chodníků v obci Stehelčeves – I. etapa“. Ukončení stavby je plánováno na 4Q
2020
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
15. Žádost o příspěvek na festival VoBrKo
Zastupitelé obce obdrželi žádost o o příspěvek na festival VoBrKo konané v obci Brandýsek
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce žádost o příspěvek na festival VoBrKo zamítají
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
16. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB a dohodu o umístění stavby
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby na akci
č.: IE-12-6009459/VB/2 název stavby „Stehelčeves V Hermacha_Obnova kNN
Návrh snesení:
Zastupitelé obce nemají dostatek informací k výše zmíněné stavbě, proto rozhodnutí odkládají
na některé z dalších zasedání
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
17. Schválení podání žádosti o dotaci na akci „Výstavba chodníků v obci Stehelčeves – II.
etapa“ z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), výzva MAS Přemyslovské
střední Čechy o. p. s.
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci na akci „Výstavba chodníků v obci
Stehelčeves – II. etapa“
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
18. Smlouva o dílo na administraci akce „Výstavba chodníků v obci Stehelčeves – II. etapa“
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce souhlasí se Smlouvou o dílo na administraci akce „Výstavba chodníků v obci
Stehelčeves – II. etapa“
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
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19. Výběr členů konkursní komise na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky
příspěvkové organizace zřizované obcí Stehelčeves Základní škola a Mateřská škola
Stehelčeves, okres Kladno, se sídlem Řánkova 87, 273 42 Stehelčeves
Zastupitelé obce navrhli do konkursní komise paní Vagenknechtovou a Schrőderovou
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce souhlasí, aby členové konkursní komise na ředitele/ku ZŠ a MŠ Stehelčeves
byly paní Vagenknechtová a Schrőderová
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 2
(Vagenknechtová,Schrőderová)

Informace starostky:
- Dobrovolný svazek obcí Kladensko – odpad, spalovna, životní prostředí
- Dotace z letiště – použití na plot dětského hřiště v Panské zahradě
- Kuchyně v hospodě – odvětrávání – úkol pro M. Švancera – zjistí stav
- Demografický výzkum – vývoj počtu dětí Stehelčeves a Dřetovice – podíl platby 32.000 +
19.000,- Dopravní průzkum – výsledky po 1 a ½ měsíci
- Územní plán – až podle změny stavebního zákona
- web stránky - Galileo

Jednání bylo ukončeno v 19,30 hod.

22.01.2020

Ověřili: předseda sociální komise – Světlana Schrőderová
předseda komise pro dopravu a stavbu – Martin Švancer
místostarostka obce - Kateřina Müllerová
starostka obce - Petra Vagenknechtová
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Stehelčeves
ze dne 22.1.2020
1. Zastupitelé obce souhlasí s navrženým a doplněným programem
2. Zastupitelé obce berou na vědomí rozpočtové opatření č. 11/19
3. Zastupitelé obce souhlasí s Plánovací smlouvou 1/2020
4. Zastupitelé obce souhlasí s Veřejnoprávní smlouvou SK 2/2020
5. Zastupitelé obce souhlasí s Veřejnoprávní smlouvou SDH 1/2020
6. Zastupitelé obce souhlasí s podpisem Smlouvy příkazní ForDogs
7. Zastupitelé obce souhlasí s přidělením veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku stavby
„Rekonstrukce chodníků v obci Stehelčeves – I. etapa“ firmě AVE Kladno s. r. o.
8. Zastupitelé obce souhlasí s Obecně závazná vyhláškou č. 3/2020 Požární řád
9. Zastupitelé obce souhlasí se zasláním příspěvku AVES ve výši 5000,- Kč
10. Zastupitelé obce nesouhlasí s projevem solidarity a nepřipojují se k mezinárodní kampani
„Vlajka pro Tibet“
11. Zastupitelé obce Stehelčeves souhlasí s podáním žádosti o navýšení kapacity základní
školy k 1. 9. 2020 ve Školském rejstříku na 110 žáků
12. Zastupitelé obce souhlasí se zařazením výše zmíněného kritéria jako tzv. Doplňkové
kritérium k přijímání do mateřské školy. Kritérium schvaluje v tomto znění: Ředitelka školy
má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele – (např. dítě
samoživitele/samoživitelky; osiřelé dítě; dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace
hrozí sociální vyloučení, dítě zaměstnance školy, jež pro provoz MŠ nebo školy prospěšný,
apod).
13. Zastupitelé obce souhlasí s podáním žádosti ZŠ a MŠ Stehelčeves o dotaci z rozpočtu Stř.
kraje s názvem „Les ve škole, škola v lese“
14. Zastupitelé obce v současné době nesouhlasí s vyznačením parkovacích míst pro
zaměstnance a služební vůz školy. Vyznačení vyhrazeného parkoviště bude možné až po
dokončení stavby „Rekonstrukce chodníků v obci Stehelčeves – I. etapa“. Ukončení stavby je
plánováno na 4Q 2020
15. Zastupitelé obce žádost o příspěvek na festival VoBrKo zamítají
16. Zastupitelé obce nemají dostatek informací k výše zmíněné stavbě, proto rozhodnutí
odkládají na některé z dalších zasedání
17. Zastupitelé obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci na akci „Výstavba chodníků v obci
Stehelčeves – II. etapa“
18. Zastupitelé obce souhlasí se Smlouvou o dílo na administraci akce „Výstavba chodníků
v obci Stehelčeves – II. etapa“
19. Zastupitelé obce souhlasí, aby členové konkursní komise na ředitele/ku ZŠ a MŠ
Stehelčeves byly paní Vagenknechtová a Schrőderová
22.01.2020
Ověřili: : předseda sociální komise – Světlana Schrőderová
předseda komise pro dopravu a stavbu – Martin Švancer
místostarostka obce - Kateřina Müllerová
starostka obce - Petra Vagenknechtová
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